
Oficiálne podmienky a pravidlá súťaže 

„Revylučná cesta do Cernu“ 

 

1. Organizátor: Spoločnosť BASF Slovensko spol. s. r.o. so sídlom v Bratislave, 
Einsteinova 23, 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava I, 
IČO:31345603, vložka 4634/B (ďalej len „organizátor“ alebo „BASF“) usporiadáva súťaž s 
názvom 

 

„Revylučná cesta do Cernu“ (ďalej len „súťaž“) so značkou BASF 

 

2. Doba a miesto trvania súťaže: 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 1.8.2020 do 31.11.2020 (ďalej len 
„súťažné obdobie“). 

 

3. Ako sa dá zúčastniť súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľ podnikajúci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. 
na území Slovenskej republiky, pričom právnická osoba musí mať sídlo na území Slovenskej 
republiky a fyzická osoba – podnikateľ miesto podnikania alebo svoju prevádzku na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“). Účastník sa Súťaže zúčastňuje prostredníctvom 
registračného formulára dostupného na stránke www.agro.basf.sk tak, že počas súťažného 
obdobia správne vyplní súťažné „posolstvo“ zozbierané z médií, ktoré budú obsahovať url odkaz, 
alebo QR kód. 

Za účastníka sa považuje vždy osoba uvedená v registračnom formulári ako účastník (za 
predpokladu, že spĺňa podmienky účasti uvedené vyššie) a  výhercom sa stane účastník, ktorý 
získal v súlade s pravidlami a podmienkami tejto súťaže nárok na výhru.   

Každý účastník sa môže registrovať do súťaže len raz.   

 

4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier a cien: 

Vyhodnotenie súťaže prebehne v decembri 2020 ("vyhodnotenie súťaže"), pričom miesto a čas 
vyhodnotenia súťaže bude zverejnené organizátorom na webovej stránke www.agro.basf.sk 
Každý účastník súťaže môže byť vylosovaný len jeden krát. Vyhodnotenie prebehne náhodným 
losovaním zo všetkých zúčastnených účastníkov. 

Výhra v súťaži: Cesta do Cernu, zahŕňa cestu do Švajčiarska, ubytovanie, dopravné náklady 
a návštevu Cernu a Technoramy a iného sprievodného programu.  

Cesta sa uskutoční v roku 2021, presný termín a plán cesty bude výhercom oznámený na 
internetových stránkach organizátora a taktiež písomne priamo každému výhercovi. 

 

5. Doplňujúce pravidlá súťaže:  

Účasťou v súťaži potvrdzuje účastník súhlas s podmienkami súťaže. 



Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy BASF Slovensko spol. s. r.o. vrátane ich 
príbuzných a im blízkych osôb. 

 

Zodpovednosť organizátora za príslušné vady výhry sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.   

 

Účastníci súťaže dávajú súhlas na použitie svojich osobných údajov podľa zákona č.  122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti BASF Slovensko spol. 
s .r.o. so sídlom v Bratislave, Einsteinova 23, 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedeného 
na okresnom súde Bratislava I, IČO: 31345603, vložka 4634/B, s využitím svojich osobných 
údajov v rozsahu údajov poskytnutých v registračnom formulári pre marketingové účely, t.j. s 
uložením do databázy a využitím pre lepšiu informovanosť o ponuke tovaru a aktuálnych akciách 
firmy BASF a pre spracovanie v súvislosti so súťažou po dobu 5-tich rokov od udelenia tohto 
súhlasu. 

 

6. Spôsob uverejnenia výsledkov súťaže 

Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže do konca roku 2020 na svojich internetových 
stránkach – www.agro.basf.sk. 

 

Všeobecné podmienky 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, urobiť akúkoľvek zmenu, teda i prípadne túto súťaž s 
okamžitou platnosťou zrušiť alebo rozšíriť, alebo vymeniť výhry a garantované ceny  za iné. 

 

Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné vyplácať v hotovosti a 
nie je možné ich súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo 
nefinančnej povahy. 

Zapojením sa do tejto súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s oficiálnymi podmienkami tejto 
súťaže.  

 

Všetky ostatné náležitosti otázky súťaže týmito pravidlami výslovne neupravené sa riadia 
platnými zákonmi Slovenskej republiky. 

 

Tieto súťažné pravidlá sú k dispozícii u organizátora súťaže BASF Slovensko spol. s. r.o. so 
sídlom v Bratislave, Einsteinova 23, 851 01. 


